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اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات تقرير 
وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

خبصوص مشروع قانون بشأن إنشاء 
وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسني 

.   نفقتهم اخلاصةيف الداخل واخلارج على
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦٨

  م٢٠٠٩ فرباير ١٩: التاريخ 
  

   بني ةاملشتركلجنـة التقريـر 
  جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية

   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا
  الطلبة الدارسني يف بإنشاء صندوق دعم وتشجيع مشروع قانون  بشأن

  الداخل واخلارج على نفقتهم اخلاصة
  

  :مقدمــة
  

رئـيس جملـس    السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٨ ديسمرب   ١٨بتاريخ  
ـًا برقم   الشورى   إىل جلنة اخلدمات، وخطابـا      ) ٢٠٠٨-١٢ -٣/  ص ل خ ت      ٢٨٢( خطاب

 الشؤون املالية واالقتصادية بناء على قـرار        إىل جلنة ) ٢٠٠٨ -١٢-٣/  ص ل م ق      ٢٨١(برقم  
م بشأن تشكيل جلنة مشتركة بني كل       ٢٠٠٨ ديسمرب   ١٥الس يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ       

صندوق لدعم  إنشاء  بمشروع قانون   من جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية، لدراسة         
 هعرضتم ليبشأنه عداد تقرير ، وإعلى نفقتهم اخلاصةوتشجيع الطلبة الدارسني يف الداخل واخلارج   

  .على الس
    

  : املشتركة إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : باإلجراءات التالية املشتركةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة
  :ني التاليني مشروع القانون املذكور يف االجتماع املشتركةتدارست اللجنة )١(
 

 .م٢٠٠٩ يناير ١٤يخ بتار    األولع ااالجتم -
 .م٢٠٠٩ر فرباي ٤بتاريخ     الثايناالجتماع  -
 .م٢٠٠٩ر فرباي ١٨بتاريخ      االجتماع الثالث -



 

 ٦٩

 على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث         املشتركة أثناء دراستها   اطلعت اللجنة  )٢(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 )مرفق. (مرئيات بنك البحرين للتنمية -
 )مرفق(. كرة من سعادة املهندس عبدالرمحن جواهري عضو جملس الشورىمذ -
 )مرفق. (مرئيات وزارة التربية والتعليم -
حلصول على إحصائية عن أعداد     بشأن ا خاطبت اللجنة املشتركة وزارة التربية والتعليم        -

حصائية ، ومل تستلم اللجنة هذه اإل     الناجحني يف الثانوية العامة وأعداد البعثات وميزانيتها      
  .حىت تاريخ إعداد هذا التقرير

 
النائب الثـاين    سعادة األستاذة أليس توماس مسعان     اجتماع اللجنة املشتركة األول   حضر   )٣(

 .لرئيس جملس الشورى
 

بإنشاء صـندوق   مشروع قانون    سبق للجنة اخلدمات أن ناقشت يف اجتماعها الثاين عشر         )٤(
بنـك   ومت دعـوة     ج على نفقتهم اخلاصة   لدعم وتشجيع الطلبة الدارسني يف الداخل واخلار      

 : وقد حضر كل منالبحرين للتنمية
  

 س لتمويلـمسـاعـد نائـب الرئي    مالسيد أمحـد مجعـة سالـ .١
  .ل اإلسالميرئـيس التموي/ املشاريـع

  

  .نائب الرئيس األول للخدمات املصرفية    السيد عدنان حممود البلوشي.٢
  

لجنة املشتركة الثاين ممثلني عن هيئة صندوق العمـل  بدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع ال      و )٥(
 :وقد حضر كل من) متكني(

 

 .الرئيـس التنفيذي لصنـدوق العمـل  السيد عبداإلله إبراهيم القامسي .١
 .نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية واملؤسسات  الدكتور أمحد عبدالغين الشيخ .٢



 

 ٧٠

 .املستشــار القـانونــي  السيد زهري حسن مكي .٣
 
 :  كل مناجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس شارك يف كما •
 

 .  للمجلـسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
  .انـ املستشار القانوين لشؤون اللج  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٢
 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٣

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  غتور جعفـر حممـد الصائـالدك .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥
 

  .سهري عبداللطيف صاحل السيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

   :بنك البحرين للتنميةرأي  : ـًاثاني

لبة حديثي التخرج والعاملني الذين  أن البنك يعطي القروض للطبني ممثال بنك البحرين للتنمية
يودون مواصلة دراستهم العليا، وأن الطالب الذي يعمل يكفل نفسه أما الطالب املستجد فيكفله 
ويل أمره، ومينح القرض التعليمي لتمويل رسوم الربنامج األكادميي ورسوم االمتحانات، ورسوم 

يبلغ احلد األقصى للطالب الواحد التسجيل للجامعة وتكاليف الكتب واملستلزمات األخرى، و
 وحيدد مبلغ القرض حسب رسوم الفصول الدراسية مبلغا وقدره عشرون ألف دينار حبريين،

  .للربنامج األكادميي
  

   

  :شروط احلصول على القرض التعليمي يف اآليتتتمثل 
 .أن يكون املتقدم للقرض حبريين اجلنسية −

 .كادميي باجلامعة املعنيةأن يكون حاصالً على القبول يف التخصص األ −



 

 ٧١

 . عاما٥٥-١٨أن يكون عمر املتقدم للقرض ما بني  −

 .أن يكون لدى املتقدم للقرض سجل مصريف جيد −

 .لتسديد القرض) موظفًا(إذا كان املتقدم للقرض طالبا عليه أن يعني كفيالً أو وصيا  −
  

  : مزايا هذا الربنامج هي كالتايلأنكما 
 .قرض سبع سنواتد األقصى لسداد الأن احل −

 .سب من مدتهفترة السماح اختيارية ال تتعدى ستة أشهر تبدأ بعد استالم القرض وحتت −

 .أسعار رحبية تنافسية −

 .متويل إسالمي −
  

وقد أوضح ممثلو بنك البحرين للتنمية أن هناك برناجما لتمويل تدريب الطيارين ويكون باالتفـاق            
هذه القروض وذلك بتحمل فوائـد       بدعم) متكني(، حيث تقوم    )متكني(مع هيئة صندوق العمل     

القرض، ويبلغ احلد األقصى للتمويل مبلغا وقدره ثالثون ألف دينار حبريين، واحلد األقصى لسداد              
التمويل سبع سنوات، وفترة السماح اختيارية ال تتعدى سنة واحدة تبدأ بعد اسـتالم القـرض                

  .وحتتسب من مدته
 

ـًا    :)متكني(مل هيئة صندوق الع رأي -ثالث

ستراتيجية التقوم بوضع وصياغة اخلطط ا، و باالستقاللية)متكني( لصندوق العمهيئة       تتمتع
جل أهيئة تنظيم سوق العمل وذلك من  ستحصلهاتوخطط العمل لالستفادة من الرسوم اليت 

 ود ازي مباالبحرينيني وتوفري الوظائف ذات املرد االستثمار يف حتسني قدرات التوظيف للمواطنني
 االختيار األمثل عند اكونويدعم البحرينيني كي إىل  )متكني(دف ، كما خيدم سوق العمل

  .التوظيف



 

 ٧٢

لتمكني العمالة واملؤسسات من القيام بدور  ستراتيجيةا بتصميم جمموعة برامج )متكني(تقوم      و
، حيث تنظر سبة يف سوق العملإىل جانب تأمني بيئة منا لية وتعزيز القدرات التنافسية،عاأكثر ف

يف حاجة املؤسسات لألفراد املؤهلني كما تأخذ بعني االعتبار التخصصات املطلوبة هلذه 
املؤسسات بناء على دراسة معدة حلاجة السوق، ومن مث تقدم القروض باالتفاق مع هذه 

رة أكرب من املؤسسات، حيث يتم التركيز على الربامج املهنية اليت حيتاجها سوق العمل بصو
تكون عادةً ذات مردود مايل ) متكني(الدراسة األكادميية باإلضافة إىل أن الربامج اليت تطرحها 

مرتفع يف ختصصات مرتبطة بسوق العمل، حيث يتم التأكد من الراتب الذي ستمنحه املؤسسة 
حرين للموظف باإلضافة إىل ذلك فإن متكني تقوم بدعم أرباح القروض اليت يقدمها بنك الب

  .للتنمية بالنسبة للربامج املهنية

     وفيما يتعلق بوجهة نظر هيئة صندوق العمل خبصوص مشروع القانون فإن ممثلي اهليئة يرون 
أن يركز مشروع القانون على الدراسة املهنية بشكل أكرب من الدراسة األكادميية، وذلك لتشجيع 

  .سة ولتخريج أفراد مؤهلني حيتاجهم سوق العملالطلبة على االخنراط يف مثل هذا النوع من الدرا
  

ـًا   :وزارة التربية والتعليم رأي -رابع
  

د أبدت وزارة التربية والتعليم رأيها حول مشروع القانون يف االجتماع  الثـامن للجنـة                ق     
  ) مرفق. (اخلدمات قبل تشكيل اللجنة املشتركة

  
  : رأي اللجنـة املشتركة-ـًاخامس

    

 اللجنة املشتركة مشروع القانون ومت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من                  تدارست
     :قبل أعضاء اللجنة وممثلي بنك البحرين للتنمية وهيئة صندوق العمل، وتوصلت اللجنة إىل

عدم وجود انسجام بني مضمون املشروع وتوجهات الدولة حول استراتيجية سوق العمل             .١
 .عملوالعمالة املطلوبة لسوق ال



 

 ٧٣

يف حال إقرار مشروع القانون مبضمونه احلايل سيؤدي إىل ختريج ذوي اختصاصات قد ال               .٢
 .حيتاجها سوق العمل

 

إن توجه أصحاب القطاع اخلاص لدعم ومتويل الصندوق أمر مشكوك فيه طاملـا أـم                .٣
 .يتحملون تكاليف تدريب العاملني يف القطاع اخلاص عن طريق هيئة صندوق العمل

  

 على نفقتهم   ع بقانون املشار إليه وإن كان يهدف إىل تشجيع الطلبة الدارسني          ن املشرو إ .٤
 واختيار نوع التعليم الذي يرونه أكثر اتفاقا مع ميوهلم وسد حاجتهم      اخلاصة يف االستمرار  

 إال أن املشروع يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويشكل عبئاً ماليـاً            ؛عن طريق تقدمي القروض   
 :أسباب منها كبرياً على الدولة لعدة 

 وضعية الطالـب  عل مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني الطلبة وجي يتعارض مع هذا القانون   إن   −
تفوق أفضل من الطالب املستفيد من البعثات على اعتبار أن الطالب الذي حيصل على              املغري  

قرض يستطيع اختيار الكلية اليت تتفق مع ميوله الدراسية بينما ال يستطيع ذلـك طالـب                
 .لبعثاتا

ن املشروع بقانون يلزم الدولة بإقراض الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم اخلاصة مبجـرد              إ −
 . به املستندات والوثائق الالزمةاتقدمي طلب القرض مرفقً

املشروع بقانون مل حيدد السقف األعلى موع املبالغ اليت تصرف للطلبة يف كل سـنة               إن   −
يتعارض مع املصلحة   و ملفاجآت واضطرابات    الصندوقة  دراسية مما يؤدي إىل تعريض ميزاني     

 .العامة للدولة
 

إن الدولة ممثلة يف وزارة التربية والتعليم توفر املنح والبعثات للمئات من الطالب املتفوقني               .٥
لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم اجلامعي وفقًا لتخصصات معينة حيتاجها سوق العمـل،            

من دول العامل تقدم منح ا وختصص بعثات للطالب املتفوقني فقطوكثري . 
إىل جانب ما تقوم به الدولة من توفري البعثات واملنح للطالب املتفـوقني فـإن بعـض                  

  .املؤسسات اخلاصة والشركات الكربى تقوم بتقدمي منح وبعثات ألبناء موظفيها
 



 

 ٧٤

فـوق  إن إنشاء صندوق لدعم الطالب الدارسني على نفقتهم اخلاصة يتطلب ميزانيات ت            .٦
مقدرة الدول اليت ال تلتزم مبجانية التعليم اجلامعي، وحىت يف تلك الدول فإن هناك شروطًا               

 .صارمة لتوفري التعليم اجلامعي أمهها التفوق الدراسي
  

إن هناك إعفاء من الرسوم اجلامعية ألبناء األسر غري املقتدرة باإلضافة إىل املكرمة السامية               .٧
عة البحرين األمر الذي أتاح الدراسة اجلامعية لعدد كبري من بتخفيض الرسوم الدراسية جبام

 .الطالب والطالبات الذين مل يكونوا ليحصلوا على هذا التعلم لوال ختفيض الرسوم
  

تسعى الدولة اآلن ويف ظل جهودها إلصالح التعليم ومواءمته ملتطلبات سوق العمـل إىل               .٨
تتمثل يف معاهد املعلمني والكليات التطبيقية      إجياد فروع أخرى للتعليم بعد املرحلة الثانوية        

والبوليتكنيك ومعاهد التدريب األخرى وذلك إلتاحة الفرصة للطالب غـري امللـتحقني            
بالتعليم اجلامعي ملواصلة دراستهم يف أحد التخصصات الفنية اليت حيتاجها سوق العمـل،             

الطالب عن النفور   ويف إنشاء هذا الصندوق تعارض مع هذه التوجهات إذ يشجع هؤالء            
من هذا النوع من التعليم واإلصرار على االلتحاق باجلامعات يف ختصصات قد ال تتناسب              

امعات تقبل معدالت منخفضة مما يـشكك يف        جب االلتحاقمع احتياجات سوق العمل و    
د اجلامعيني العاطلني عن العمل لعدم قدرة الـسوق         اعدأ مما سيؤدي إىل زيادة    ،مصداقيتها
عام، وبالتايل فإن كل اخلطط إلحالل العمالة البحرينية املدربة حمـل العمالـة             على استي 

األجنبية ستعترضها صعوبات وعقبات نتيجة هذه النظرة إىل الشهادة اجلامعية اليت ختطتها            
الدول املتقدمة واليت حققت نتائج مرموقة يف جمال استخدام العمالة الوطنيـة يف مجيـع               

 .ااالت
  

بحرين للتنمية يقوم بتقدمي قروض للطالب اجلامعيني تسدد أقساطها فيما بعـد            إن بنك ال   .٩
 مـن هـذه     وفقاً لشروط حمددة وبإمكان الطالب الذين تنطبق عليهم الشروط االستفادة         

 .القروض
  



 

 ٧٥

إن املشروع بقانون جاء خال من املعايري الدقيقة الختيار الطلبة وكذلك من الـضوابط               .١٠
 يف دعم الطلبة، كما أن مشروع القانون بصورته احلاليـة ال            الكفيلة باستمرار الصندوق  
 .يتعدى كونه صندوقًا خرييا

  
  

     ورأت اللجنة أن فكرة إنشاء صندوق لدعم الطالب الدارسني على حسام اخلاص صـعبة              
من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا املشروع ال خيـدم سـوق              التحقيق بسبب تكلفتها العالية   

د يزيد من بطالة اجلامعيني والذين ال تتناسب مؤهالم اجلامعية ومتطلبـات سـوق              العمل بل ق  
العمل، ومن ناحية ثالثة فإن الدولة غري ملزمة بتقدمي دعم مادي للطالب غري املتفوقني يف حتصيلهم      
العلمي، وأن إنشاء هذا الصندوق سوف حيمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية كونه حيتاج  إىل                

 .هاز إداري متكاملج
       

     بناًء على كل هذه املعطيات ترى اللجنة املشتركة عدم املوافقة على مشروع القـانون مـن                
  .حيث املبدأ

  
ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اسادس

  

 على  تركة املش من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة         
  : اختيار كل من

  

ـًا    الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. د .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    عائشــة سالـم مبــارك. د  .٢

  
  : توصية اللجنة:  ـًاسابع

  

  املشتركةيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة       
  : توصي مبا يلي

  



 

 ٧٦

بإنشاء صـندوق دعـم وتـشجيع     (  ) لسنة  (  ) ملوافقة على مشروع قانون رقم      عدم ا  -
 .الطلبة الدارسني يف الداخل واخلارج على نفقتهم اخلاصة من حيث املبدأ

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  ية جواد اجلشي.             د             خالد حسني املسقطي.     أ

  املشتركةلجنة الرئيس                             املشتركةلجنة الب رئيس نائ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٧

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات تقرير 
وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

خبصوص مشروع بتعديل بعض أحكام 
قانون التامني االجتماعي الصادر باملرسوم 

املعد (م ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس 

إىل % ٣ بواقع مبنح زيادة سنوية
املعاشات اليت تصرفها اهليئة العامة 

  .  )للتأمينات االجتماعية
  



 

 ٧٨

  م٢٠٠٩ فرباير ١٩ :التاريخ 
  

  املشتركة بنيجنـة اللتقريـر 
  جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  الثاين من الفصل التشريعي الثالث العادي ددور االنعقا
  التأمني االجتماعيمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون  بشأن

  ١٩٧٦لسنة ) ٢٤( الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

  : مقدمــة
  

 رئيس جملس    السيد علي بن صاحل الصاحل     عايلأرسل صاحب امل   م٢٠٠٩ يناير   ٢١بتاريخ  
وخطابا بـرقم    ،تجلنة اخلدما إىل   )٢٠٠٩-١-٣ /ت  خ  ص ل    / ٣١٥(رقم  ب  خطابا الشورى

إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بناء على قرار الس         ) ٢٠٠٩ -١-٣/  ص ل خ ت      ٣١٦(
بشأن تشكيل جلنة مشتركة بني كـل        م٢٠٠٩  يناير ١٩ بتاريخ يف جلسته احلادية عشرة املنعقدة    

ون بتعديل بعض   مشروع قان ومناقشة  من جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية، لدراسة         
، على أن تـتم     ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(رسوم بقانون رقم    التأمني االجتماعي الصادر بامل   أحكام قانون   

جنة خبصوصه يف ضوء امليزانيـة العامـة        وإعداد تقرير يتضمن رأي الل     دراسته وإبداء املالحظات  
 مباشـرة   م، إال أن اللجنة رأت أن مشروع القانون ال عالقة لـه           ٢٠١٠-٢٠٠٩للدولة للعامني   

التأمينات االجتماعية، لذلك أقدمت اللجنة  بامليزانية لعدم مسامهة ميزانية الدولة يف ميزانية صندوق    
  . املشتركة على مناقشته ووضع تقريرها بشأنه

  

  : املشتركة  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
   ١٨االجتمـاع الثالـث بتـاريخ        يفقانون املذكور   مشروع ال  املشتركة تدارست اللجنة  )٦(

  .م٢٠٠٩فرباير 



 

 ٧٩

 موضوع البحث والدراسة    مبشروع القانون  على الوثائق املتعلقة     اطلعت اللجنة أثناء دراستها    )٧(
 :واليت اشتملت على مايلي

  

 .رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . للتأمني االجتماعيمرئيات اهليئة العامة  -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 :شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من  •
 

 . املستشـار القانـوين للمجلـس   الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .ين لشؤون اللجـان  املستشار القانو  األستاذ حمسـن محيـد مــرهون .٢
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان  الدكتـور حممـد عبداهللا الدليـمي .٣

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥
 .سهري عبداللطيف صاحلالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  •

  
ـًاثان   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ي

  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتمـاعي الـصادر                ترى اللجنة سالمة    
  .، من الناحية الدستورية والقانونية١٩٧٦لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 

  :رأي وزارة املالية: ـًاثالث
  

انيتها متويل أية زيادات متعلقة مبشروع القانون ملا يترتب عليهـا           أبدت وزارة املالية عدم إمك         
  .من تكلفة مالية عالية

ـًا   :رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: رابع
  

       ترى اهليئة أن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه التأثري على املركز املايل للهيئـة                
 اإلضافات بتمويل من خالل زيادة نسبة االشتراكات مبا يعـادل            ما مل ترتبط تلك التعديالت أو     



 

 ٨٠

ومن جانب  . كلفة تلك املزايا وذلك وفقاً لتوصيات الدراسات االكتوارية الصادرة يف هذا الشأن           
 لتوحيد  - بعد دمج اهليئتني   -آخر فإن جهوداً حثيثة تبذل حالياً يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي            

لـسنة  ) ٣(هما خالل مدة سنتني كما نصت عليه املادة الثانية من القانون رقم             املزايا لدى كل من   
 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، حيث ستتضح الرؤية بعد االنتهاء من عملية الدمج              ٢٠٠٨

وتوحيد املزايا فيما يتعلق مبا حتتاجه اهليئة العامة للتأمني االجتماعي من عملية تطوير على مجيـع                
  .عدة وذلك وفق أفضل املزايا املمنوحة حالياًاألص

  
ـًا   : املشتركةرأي اللجنة: خامس

  

     بعد االطالع على رأي  احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون             
وعلى قرار جملس النواب ومرئيات اجلهات املعنية ومالحظات املستشارين القانونيني بالس، ترى            

التأمني االجتماعي الصادر    قانون بتعديل بعض أحكام قانون       مشروع املشتركة املوافقة على  اللجنة  
إىل املعاشات اليت تـصرفها اهليئـة       ) % ٣(  مبنح زيادة    ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم    

العامة للتأمينات االجتماعية، وذلك أسوة مبا هو معمول به يف القطاع احلكومي، حيث إن هـذه                
لسنة ) ١٣(ادة ستكون موازية للزيادة اليت حيصل عليها املوظف اخلاضع ألحكام القانون رقم             الزي

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة وملوظفي القطـاع العـسكري             ١٩٧٥
اخلاضع ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن             

، وذلك إعمـاالً ملبـدأ   ) %٣(  واليت تقدر بواقع ١٩٧٦لسنة  ) ١١(ادر باملرسوم رقم    العام الص 
  .العدالة واملساواة

  

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -سادس
  

 علـى    املـشتركة  من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : اختيار كل من

  

ـًا          عبدالغفار عبداحلسني عبداهللاألستاذ .٣  .مقررا أصلي



 

 ٨١

 .امقررا احتياطي   األستـاذ سعـود عبدالعزيز كانـو .٤
  

ـًا    : املشتركة  توصية اللجنة-سابع
  

  املشتركةالقانون، فإن اللجنةمشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        
  :توصي مبا يلي

  

اعي الصادر باملرسوم  التأمني االجتم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون       املوافقة على    -
 .من حيث املبدأ ،١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

  .توصيات اللجنة على النحو املوضح يف اجلدول املرفقاملوافقة على  -
 

  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  
  

  يـة جـواد اجلشي.            د                  خالد حسني املسقطي.   أ
  املشتركةلجنة الرئيس                                   املشتركةلجنة النائب رئيس 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٢

  التأمني االجتماعيمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
  ١٩٧٦لسنة ) ٢٤( الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
  

  الديباجة
  

ن محد بن عيسى آل خليفـة         حن
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
وعلى قانون التأمني االجتمـاعي     
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم      

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة ) ٢٤(
أقر جملس الـشورى وجملـس      
النواب القانون اآليت نصه، وقـد     

  : عليه وأصدرناهصدقنا
  

  

  الديباجة
  

وعلى قـانون   ( إضافة عبارة    -
التأمني االجتمـاعي الـصادر     

لسنة ) ٣(باملرسوم بقانون رقم    
مع التنويه إىل تصويب     ،٨٢٠٠

ــة   ــي يف كلم ــأ اإلمالئ اخلط
بالسطر الثاين لتصبح   ) اإلطالع(
   ).االطالع( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الديباجة
  

املوافقة على قـرار جملـس       -
 مـع تعـديل مـسمى       النواب

القانون املشار إليه على النحـو      
) ٣(وعلى القانون رقم  : (التايل

 بـشأن اهليئـة     ٢٠٠٨لسنة  
  ).العامة للتأمني االجتماعي،

  
  

  

  

  الديباجة
  

ن محد بن عيـسى آل خليفـة          حن
  .البحرينملك مملكة 

  طالع على الدستور،البعد ا
لـسنة  ) ٣(القانون رقـم    وعلى  
 بشأن اهليئة العامة للتأمني     ٢٠٠٨

  ،االجتماعي
وعلى قانون التأمني االجتمـاعي     

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      



 

 ٨٣

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
وعلى ذلك يكون نص الديباجة     

  :بعد التعديل 
 محد بن عيسى آل خليفـة         نحن

  .ملك مملكة البحرين
  طالع على الدستور،البعد ا

وعلى قانون التأمني االجتماعي    
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

  ،٨٢٠٠لسنة ) ٣(
وعلى قانون التأمني االجتمـاعي   
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم      

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة ) ٢٤(
أقر جملس الشورى وجملس النواب     

ن اآليت نصه، وقد صـدقنا      القانو
  :عليه وأصدرناه

  :وأصدرناه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األوىلادة امل  األوىلادة امل   األوىلادة امل األوىلادة امل



 

 ٨٤

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
تضاف فقرة أخرية  إىل كل من       

) ٥٧ و   ٤١ و   ٣٩( املواد أرقام   
من قانون التأمني االجتمـاعي،     
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم      

، نـصوصها   ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(
  :اآلتية

  
  :فقرة أخرية) ٣٩(مادة 

ويضاف إىل املعاش زيادة سنوية     ( 
تصرف بـدًءا   %  ٣بسيطة بنسبة   

شهرا ) ١٢(شهر التايل ملضي    من ال 
. على ربـط املعـاش ألول مـرة       

ويستمر صرف هذه الزيادة حـىت      
ولو جتاوز املعاش احلـد األقـصى       

من ) ١٣٥(املنصوص عليه يف املادة     
هذا القانون، أو جتـاوز متوسـط       

  دون تعديل
  
  
  
  
  

 إعادة صوغ نـص الفقـرة       -
علـى  ) ٣٩(األخرية من املادة    
  .النحو الوارد أدناه

ويضاف إىل املعـاش الـذي      ( 
مضى على صرفه مـدة سـنة       
فأكثر زيادة سـنوية بـسيطة      

يف يناير من كـل     % ٣بنسبة  
سنة بدًءا من شهر يناير التـايل       

فإن . لتاريخ صدور هذا القانون   

  دون تعديل
  
  
  
  
  
 املوافقة على قـرار جملـس       -

  .النواب
  
  
  
  
  
  
  

فقرة أخرية  إىل كل مـن       تضاف  
) ٥٧ و   ٤١ و   ٣٩( املواد أرقـام    

من قانون التـأمني االجتمـاعي،      
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  :، نصوصها اآلتية١٩٧٦لسنة 
  

  :فقرة أخرية) ٣٩(مادة 
  
  

ويضاف إىل املعاش الذي مـضى      
على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة      

يف % ٣سنوية بـسيطة بنـسبة      
 بدًءا من شـهر   يناير من كل سنة   

يناير التايل لتاريخ صدور هـذا      
فإن قلت فترة صـرف     . القانون



 

 ٨٥

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
األجر أو األجر الذي حسب على      

  ).أساسه املعاش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قلت فترة صرف املعاش عـن      
لزيادة املـذكورة   سنة صرفت ا  

بنسبة مقدار الفترة من تـاريخ      
ربط املعاش حىت يناير التـايل،      
ويستمر صرف هذه الزيـادة     
حىت ولو جتاوز املعـاش احلـد       
األقصى املنصوص عليه يف املادة     

من هذا القـانون، أو     ) ١٣٥(
جتاوز متوسط األجر أو األجـر      
الذي حـسب علـى أساسـه      
املعاش، على أال يتجاوز املعاش     

د األقصى لألجر الـشهري     احل
اخلاضع لالشتراك املنـصوص    
عليه يف الفقرة األوىل من املادة      

  .)من هذا القانون) ١٧(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

املعاش عن سنة صرفت الزيـادة      
املذكورة بنسبة مقدار الفترة من     
تاريخ ربط املعاش حـىت ينـاير       
التايل، ويستمر صـرف هـذه      
الزيادة حىت ولو جتـاوز املعـاش    
احلد األقصى املنصوص عليـه يف      

قـانون،  من هذا ال  ) ١٣٥(املادة  
أو جتاوز متوسط األجر أو األجر      
الذي حسب على أساسه املعاش،     
على أال يتجاوز املعـاش احلـد       
األقصى لألجر الشهري اخلاضع    
لالشتراك املنـصوص عليـه يف      

من ) ١٧(الفقرة األوىل من املادة     
  .هذا القانون

  



 

 ٨٦

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
  
  

  :فقرة أخرية) ٤١(مادة 
يع األحوال، يـضاف إىل     ويف مج (

املعاش زيادة سنوية طبقاً حلكـم      
من ) ٣٩(الفقرة األخرية من املادة     

  ).هذا القانون
  

  :فقرة أخرية) ٥٧(مادة 
ويف مجيع األحوال، يـضاف إىل      ( 

املعاش زيادة سنوية طبقاً حلكـم      
من ) ٣٩(الفقرة األخرية من املادة     

  ).هذا القانون

  
  دون تعديل

  
  
  
  
  

  دون تعديل
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  دون تعديل
  

  
  

  :فقرة أخرية) ٤١(مادة 
ويف مجيع األحـوال، يـضاف إىل       (

وية طبقـاً حلكـم     املعاش زيادة سن  
مـن  ) ٣٩(الفقرة األخرية من املادة     

  ).هذا القانون
  
  

  :فقرة أخرية) ٥٧(مادة 
ويف مجيع األحوال، يـضاف إىل      ( 

املعاش زيادة سنوية طبقـاً حلكـم       
مـن  ) ٣٩(الفقرة األخرية من املادة     

  ).هذا القانون
  الثانيةادة امل

  

يصدر وزير العمـل القـرارات      

  الثانيةادة امل
  

 وزير العمل ( استبدال عبارة    -

   الثانيةادة امل

لـس  املوافقة على قـرار جم      −
  الثانيةادة امل

  

 القـرارات   وزيـر املاليـة   يصدر  



 

 ٨٧

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
( الواردة يف املادة الثانية بعبارة      )   .انونالالزمة لتنفيذ هذا الق

 يصدر( بعد كلمة   ) وزير املالية   
.(  
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :بعد التعديل 

 القـرارات   وزير املاليـة  يصدر  
  .الالزمة لتنفيذ هذا القانون

  
  
  
  

  .النواب
  

  .الالزمة لتنفيذ هذا القانون
  

  الثالثةادة امل
 – كل فيما خيصه –على الوزراء  

ون، ويعمل  تنفيذ أحكام هذا القان   

  الثالثةادة امل
 رئيس جملـس  (  إضافة عبارة    -

   ).على( بعد كلمة  ) الوزراء و

  الثالثةادة امل
املوافقة على قـرار جملـس       −

  .النواب

  الثالثةادة امل
رئـيس جملـس الـوزراء       على
 – كل فيمـا خيـصه       –الوزراء  و



 

 ٨٨

  النص بعد التعديل  اللجنة واملربراتتوصية    جملس النوابقرار  النص األصلي
تـاريخ  التايل ل أول الشهر   به من   

  .شره يف اجلريدة الرمسيةن
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :بعد التعديل 

  
رئيس جملـس الـوزراء      على
 – كل فيما خيـصه      –الوزراء  و

ون، ويعمل  تنفيذ أحكام هذا القان   
تـاريخ  التايل ل أول الشهر   به من   

  .شره يف اجلريدة الرمسيةن
  

ون، ويعمل  تنفيذ أحكام هذا القان     
تـاريخ  التـايل ل أول الشهر به من  

  .شره يف اجلريدة الرمسيةن
  

 
  



 

 ٨٩

  م٢٠٠٨ أبريل ٢٧: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
  ــات     رئيــس جلنــة اخلدم

قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر مشروع : املوضوع 
املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم (م ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 

ّ

إىل املعاشات التي تصرفها % ٣من جملس النواب مبنح زيادة سنوية بواقع 
  .)اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية

  

  ،،الم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالس
 رئ   یس ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح ، أرف   ق مع   الي ٢٠٠٨ أبری   ل ٢١بت   اریخ   

مشروع ، نسخة من )٢٠٠٨ -٤ -٣/  ص ل خ ت١٥٣(المجلس، ضمن كتابھ رقم 
قانون بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رق م           

ي ض  وء االقت راح بق انون المق  ّدم م ن مجل س الن  واب     المع د ف   (م ١٩٧٦ل سنة  ) ٢٤(
إلى المعاش ات الت ي ت صرفھا الھیئ ة العام ة للتأمین ات       % ٣بمنح زیادة سنویة بواقع    

ومذكرتھ اإلیضاحیة إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة، وذل ك              ،  )االجتماعیة
  . علیھ للجنة الخدماتلمناقشتھ وإبداء المالحظات

  

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة م٢٠٠٨یل  أبر٢٧وبتاریخ    
 الم    ذكور ومذكرت    ھ م    شروع الق    انون، حی    ث اطلع    ت عل    ى الث   امن والع    شرین 

  .اإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   

  .دئ وأحكام الدستورلمبا
  :توصية اللجنة 

  

م  شروع ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام ق  انون الت  أمین       ت  رى اللجن  ة س  المة   
المع د ف ي ض  وء   (م ١٩٧٦ل  سنة ) ٢٤(االجتم اعي ال صادر بالمرس  وم بق انون رق م     

إل  ى % ٣االقت  راح بق  انون المق  ّدم م  ن مجل  س الن  واب بم  نح زی  ادة س  نویة بواق  ع         
؛ م   ن الن   احیتین  )ئ   ة العام   ة للتأمین   ات االجتماعی   ة  المعاش   ات الت   ي ت   صرفھا الھی 

  .الدستوریة والقانونیة
                                          حممـد هــادي احللواجـي

                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
  


